
Kárpátaljatörténetének1938októberétől1939márciusáigtartóközelfélévesperió-
dusaazországrészmúltjánaklegmozgalmasabb,egyszersmindlegellentmondásosabb
fejezetei közé tartozik. Ekkor sikerül kivívni a tartomány Prága által két évtizeden
keresztülelutasítottautonómiájátésmegválasztaniazautonómiaegyiklegfontosabb
attribútumát, azaz törvényhozó testületét, a kárpátukrán szojmot is. A Kárpátalján
hatalomrajutó,anemzetiszocialistanémetországtólinspiráltésabbantámaszátlátó
ukranofil politikai irányzat ugyanakkor a központi hatalommeggyengülését egyúttal
politikaiellenfelei félreállítására,a többpártrendszer felszámolásáraésademokrati-
kusjogrendleépítésérehasználtafel.Ilyenkörülményekközöttmárazautonómiaés
azautonómszojmmegválasztásasemademokrácia,hanematotalitarizmusfelésod-
ródórezsimügyétszolgálta.

1.Kárpátaljaautonómiája

Kárpátaljacsehszlovákiáhozcsatolásátésazországrészautonómiájátaz1919.szep-
tember10-énaláírtsaint-germain-en-laye-ibékeszerződéskisebbségvédelmielőírásai
szentesítették.Eszerződésbenacsehszlovákállamkötelezettségetvállaltrá,hogy„a
Kárpátoktóldélrelakóruténekterületét”alegszélesebbkörűönkormányzattalrendel-
kezőautonómegységkéntszervezimeg,olyanautonómgyűléstállítfel,amelytörvény-
hozóhatalmatfoggyakorolnianyelvhasználat,azoktatás-ésvallásügyterén,valamint
ahelyiközigazgatáskérdésében,saterülettisztségviselőiteterületlakóiközülválaszt-
ja.(halmosy1983,92.p.)

A kisebbségvédelmi szerződés előírásait az 1919 novemberében kihirdetett ún.
általánosszabályzat,majdcsehszlovákia1920februárjábanelfogadottalkotmányais
megerősítetteésbeépítetteacsehszlovákjogrendbe.APodkarpatszkaruszberendez-
kedésérőlkiadottáltalánosszabályzat ráadásula ruszinparlamenti választások idő-
pontjátiskonkretizálta,amikorkimondta,hogyazokatlegkésőbbaközöscsehszlovák
parlamenti képviselő-választások utáni 90 napon belül meg kell tartani. (Fedinec
2004,58–60.p.)Acsehszlovákkormányazonbanabékeszerződésbenésazalkot-
mányban is vállaltak végrehajtását, a megígért autonómia bevezetését – beleértve
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ebbe a tartomány törvényhozó testületének megválasztását is – közel húsz éven
keresztülhalogatta.A tartományéléreehelyettPrágaáltalkinevezettkormányzókat
állított, s csupán a csehszlovák államiságot az összeomlás szélére sodrómüncheni
egyezményutánikényszerhelyzetbenszántarámagátkötelezettségeiteljesítésére.

Aruszinpolitikaitörekvéseksikerétaruszinokhagyományosidentitásbeli,sezzel
összefüggőkulturális éspolitikaimegosztottsága ishátráltatta. A ruszinságkörében
kétalapvetőpolitikaiirányzat:aruszin–ruszofilésazezzelszembenállóukranofilkris-
tályosodottki.AzelőbbitelsősorbansztepanFencik (Fenczik István)Autonómorosz
nemzetiPártja,valamintalegbefolyásosabbkárpátaljaipolitikaipárt,azIvanKurtyák
által alapított, majd Andrij bródy (bródy András) által vezetett Autonóm Földműves
szövetség(AFsz)képviselte.Amagyarbarátpolitikátfolytatóbródytgyakranegyönálló,
ruszinirányvonalképviselőjekéntisszámontartják.Aruszofil irányzathozálltközela
csehszlovák agrárpárt orosz frakciója Edmund bacsinszkijjal és Pavlo Kosszejjel az
élen,valamintacsehszlováknemzetiszocialistapártMihajloVaszilenkovezettekár-
pátaljaiszekciója.

Az ukranofil irányzat vezéralakja az ungvári tanítóképző szeminárium igazgatója,
AvgusztinVolosinkanonokvolt,akinekkereszténynéppártjaugyanakkorrendkívülcse-
kélytámogatottsággalbírt,saz1930-asévekbenmégcsakképviselettelsemrendel-
kezettaprágainemzetgyűlésben.Emellettazirányvonalmellettkötelezteelmagáta
csehszlovákszociáldemokratapártJulianrévaiáltalvezetettukránfrakciója,valamint
azagrárpártukránszárnyasztepanKlocsurakvezetésével.1

A ruszin autonomista mozgalom, részben megosztottsága, részben a ruszinság
számbeligyengeségemiattacentralistaállamszerkezet lebontásátésazautonómia
kiharcolását önmagában nem tudta véghezvinni, intenzitása és eredményessége a
hasonlószudétanémetésszlováktörekvések intenzitásánakéssikerénekfüggvénye
volt.Aktivizálódása1936-bankezdődött,majd1938májusában,aszudétanémetkér-
déskiéleződésévelpárhuzamosan fokozódott. Intenzitásánakcsúcspontjátaz1938.
szeptemberibel-éskülpolitikaiválság idejénérteel,amikorazukranofilElsőukrán
KözpontinemzetiTanácsésaruszofilerőkettömörítőKözpontiorosznemzetiTanács,
valamintazoroszblokkiseljuttattaPrágábaasaint-germainibékeszerződésbenfog-
laltak teljesítésére vonatkozó követeléseit. Mindkét irányzat memoranduma kiemelt
helyensürgettemindaszojmválasztáskiírását,mindpedigaszlovákiaésKárpátalja
közöttihatáretnikaialapúkiigazítását,amiéppolyrégitörekvésevoltaruszinpolitikai
reprezentációnak,mintazautonómiamegvalósítása.2

A kárpátaljai politikai erők számára ösztönzőenhatott szlovákia autonómiájának
október6-ikikiáltása is.Aszlovákautonómiárólhatározózsolnaiértekezletenbródy
vezetésévelakétkárpátaljaipolitikaiirányzatképviselőiismegjelentek,akikhazatérve

1 Aruszinpártstruktúrára, ill.politikai irányzatokral.pl.němcová2005,957–964.p.;Tokar
2010,63–79.p.;hubený2012,161–167.p.;Magocsi2016,266–272.p.

2 ArchivKancelářeprezidentarepubliky,Praha(KöztársaságiElnökiIrodalevéltára,Prága;a
továbbiakban AKPr), f. Kancelář prezidenta republiky – Podkarpatská rus (Köztársasági
ElnökiIroda–Kárpátalja,továbbiakban:KPr–Pr),14.d.,inv.č.910,Pr1408.;15.d.,inv.
č.917,sign.Pr11.
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szinténtárgyalóasztalhozültekazzalacéllal,hogyaszlovákokhozhasonlóankonkrét
döntésekethozzanakKárpátaljaautonómiájárólésazautonómkormánymegalakítá-
sáról.Akétnemzetitanácsküldöttségének,valamintaprágainemzetgyűlésruszinsze-
nátorainak és képviselőinek közös tanácskozása október 7-én délután ült össze az
ungváritartományihivatalépületében.3

Másnap,október8-ánelfogadottközösnyilatkozatukszerintatanácskozásrésztve-
vőimegalakítottákPodkarpatszkarusznemzetiTanácsát,amelyazösszesruszinlakta
terület egyetlen törvényes képviselőjének nyilvánította magát. A szlovák pártokhoz
hasonlóankiálltakaszlováknéppártjúniusbanközzétettautonómiatervezetemellett
azzal, hogy ugyanazokat az autonóm jogokat kérik Kárpátalja számára, amelyeket
szlovákia ismegkapott vagy a jövőbenmeg fog kapni. Előterjesztették a kárpátaljai
autonómkormányösszetételérevonatkozójavaslatukatis,amelybenakormányfőnek
jelöltbródymellettEdmundbacsinszkij,sztepanFencik,Julianrévai,AvgusztinVolosin
ésIvanPjescsakminiszterikinevezésétszorgalmazták.4 Ajavaslatolyankompromisz-
szumottükrözött,amelyeredményekéntakormánybanazösszespolitikaiirányzat,s–
akommunistákkivételével–valamennyiszámottevőkárpátaljairuszinpolitikaierő,sőt
Pjescsakszemélyébenmégaszlovákiairuszinokisképviseltettékmagukat.

Akorábbiszlovákésruszinautonómiakezdeményezéseketsorraelvetőprágaikabi-
netamüncheniegyezményutánipolitikaiválságközepettemárnemvoltabbanahely-
zetben, hogy a két országrész autonómiáját visszautasítsa. A kijelölt kárpátaljai kor-
mánytagokésaprágaikormányképviselőiközöttioktóber10–11-iprágaimegbeszélé-
sek legproblematikusabbkérdésétazautonómkormányminisztereinekszáma jelen-
tette.Aruszinküldöttekkezdetbenragaszkodtakahatminiszteritárcához,majdnégy-
gyel is megelégedtek volna, a prágai kormány azonban – tekintettel arra, hogy a
Kárpátaljánáljóvalnagyobbterületűésnépesebbszlovákiaiscsupánötminiszteritár-
cátkapott–mindösszeháromminiszterésegymeghatalmazottminiszterkinevezésé-
relettvolnahajlandó.5

Megegyezés csupán azt követően született, hogy a prágai minisztertanács két
államtitkár kinevezésébe is beleegyezett. Kárpátalja Andrij bródy által vezetett első
autonóm kormányában bacsinszkij és révai miniszteri, Fencik – a szlovákia és
Kárpátaljaközöttihatártárgyalásokintézésévelmegbízott–meghatalmazottminiszte-
ri,VolosinésPjescsakpedigállamtitkáriposztotkapott.6 Azoktóber11-énkinevezett

3 A nemzetgyűlés ruszin szenátorai Edmund bacsinszkij és Julian Földesi, képviselői Andrij
bródy,sztepanFencik,PavloKosszejésJulianrévai,valamintaszlovákiairuszinokatképvi-
selőPetrozsidovszkijésIvanPjescsakvoltak.

4 Нова Свобода, 1938. október 11. Однозгідне рішення Народних Рад, 1. p.; vö. Вегеш
2004,215.p.

5 národníarchivČeskérepubliky,Praha (csehKöztársaságnemzetilevéltára,Prága;atováb-
biakbannAČr),Předsednictvoministerskérady1918–1945(MinisztertanácsElnöksége
1918–1945;atovábbiakbanPMr),4143.d.,Protokolomimořádnéschůziministerskérady,
konanév úterýdne11.října1938o11hod.dopoledne.

6 nAČr,PMr,4143.d.,Protokolomimořádnéschůziministerskérady,konanév úterýdne11.
října1938o6hod.večer.
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hatfőskormánynakígynégyruszin-ruszofiléskétukránirányzatútagjalett,amimeg-
feleltakorabelikárpátaljaipolitikaierőviszonyoknak.bródyminiszterelnökimegbízatá-
saszinténnemtekinthetőváratlannak,hiszenazáltalaképviseltpolitikai irányvonal-
nak végigdomináns szerepe volt a két világháborúközöttiKárpátalja társadalmi és
politikaiéletében.(Pop2005,362.p.;Vehes–Tokar2010,97.p.)

Abródy-kormányelsőlépéseiközéaszlovákiaésKárpátaljaközöttihatártárgyalá-
sokmegindításatartozott.Márakormánymegalakulásánakmásnapján,október12-
énszlovákiábautazottFencikmeghatalmazottminiszter,akielőbbakelet-szlovákiai
EperjesenPavelGojdicsgörögkatolikuspüspökkelésaszlovákiairuszinságvezetőivel,
majdoktóber14-énPozsonybanJozefTisoszlovákkormányfőveltárgyaltahatáretni-
kaialapúmódosításának lehetőségéről.Tisoazonban,akizsolnánméghajlandónak
mutatkozottakérdésmegvitatására,ezúttal–aszlovák–magyarhatártárgyalásokra
hivatkozva–márelzárkózottazérdemimegbeszélésektől,azokatígykésőbbiidőpont-
rahalasztották.Fencikkezdeményezéséreugyanakkoroktóber13-ánfelújítottatevé-
kenységétazeperjesiorosz(ruszin)nemzetiTanácsis,eztkövetőenpedigaruszinlak-
takelet-szlovákiaijárásokbanésfalvakbansorrajötteklétreahasonlóorosznemzeti
tanácsok,amelyekakövetkezőnapokbannagygyűléseken,valamintazungváriésa
pozsonyiautonóm, illetveaprágaiközpontikormányhoz intézettmemorandumokés
petícióksokaságábanköveteltékjárásaikésfalvaikKárpátaljáhozcsatolását.7

Abródy-kormányoktóber18-ánmégegyszakértőibizottságotislétrehozottahatár-
tárgyalásokkalkapcsolatosmunkálatoklevezénylésére,amelyvezetésétMikolabeszkid
történészrebízta.AzEperjesenszékelőbizottságugyanakkorhamarkivívtaaszlovák
hatóságoknemtetszését,amelyek–nemteljesenalaptalanul–abizottságotgyanítot-
tákakelet-szlovákiairuszinságszeparatistamegnyilvánulásaimögött.Tevékenységeígy
nem lehetetthosszúéletű,amibenaszlovákkormányellenérdekeltségemellettnem
elhanyagolhatószerepetjátszottabródy-kormánybukása,valamintazatény,hogyakét
autonómtartományközöttihatármódosítása,nohaarrólsohanemmondottlevéglege-
sen, az új kárpátaljai kormány számára a november 2-i első bécsi döntést követően
másodrendűkérdéssévált.(schvarc–Pekár2014,161–163.p.)

bródybukásátMagyarországgalfenntartottkapcsolataéskormányaKárpátaljaszá-
máranépszavazástkövetelőhatározataokozta.Akárpátaljaikormányoktóber22–23-i
ülésénekmásodikülésnapjánhatározatbanmondtaki,hogyaruszinlaktaterületolyan
oszthatatlanautonómegységetalkot,amelyhovatartozásátmegváltoztatnicsakistel-
jesegészében,azautochtonlakosságnépszavazásaútjánlehet.8 Anépszavazásköve-
teléseegybeesettamagyarkormányszándékával,amelyKárpátaljavonatkozásában
nemelégedettmegazetnikairevízióval,hanemanémetországgalszembennagyobb
mozgásteret biztosító magyar–lengyel határ létrehozására és az egész tartomány
Magyarországhozcsatolásáratörekedett.Amagyarkormányezért,abbanbízva,hogya
népszavazás Magyarország számára kedvező eredményt hoz, szintén népszavazás

7 Fencikszlovákiaiténykedéséreésaszlovákiairuszinokmozgalmáral.Ванат1985,30–33.
p.;Pažur1968,18–22.p.;Švorc2003,360–365.p.

8 Budapesti Hírlap,1938.október27.ruszinszkóönrendelkezéstésnépszavazástkövetel,3.p.
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kiírásátkövetelteatartományhovatartozásánakeldöntésére.Eztatörekvéstszolgálta
aza–nagyvalószínűségszerintbródypártjánakköreibőlszármazó,samagyarsajtó-
ban nagy visszhangot kapó9 – kezdeményezés is, amely során 386 ruszin község
MussolinihozéshitlerhezintézetttáviratábankértnépszavazástKárpátaljaszámára.
(suško1997,158.p.)

ugyanezt az álláspontot képviselte bródy a prágai kormány október 25-i ülésén,
amelyakétautonómkormányképviselőinekjelenlétébenacsehszlovákiávalszemben
előterjesztettmagyarterületiigényekreadandóválaszróltárgyalt.Amígaszlovákkor-
mánytagjaivalamennyien,akárpátaljaiminiszterekközülpedigbacsinszkijésrévai
elfogadtaanémet–olaszdöntőbíróságot,addigbródyragaszkodottanépszavazáshoz,
sőt felvetette a csehszlovák–magyar és a szlovák–ruszin határrendezés kérdésének
összekapcsolásátis,vagyismindkettőesetébenvagynépszavazást,vagydöntőbírósá-
gotkövetelt.10

AkárpátaljainépszavazásazonbanelfogadhatatlanvoltnemcsakPrága,hanemaz
ukranofilpolitikaiirányzatésnémetországszámárais.AzElsőukránKözpontinemzeti
Tanácsamagyar törekvésekkel szembenaharmadikbirodalomban támasztkereső
Volosin ésrévai kezdeményezéséremár október21-én olyan kiáltványt fogalmazott
meg,amelyegyebekközöttanémetországgalvalóegyüttműködéstkövetelteaprágai
kormánytól,11 október24-iülésénpedigbejelentette,hogynincskifogásaamagyaretni-
kai területekMagyarországhoz csatolása ellen, az egészKárpátalja hovatartozására
vonatkozónépszavazástazonbanelutasítja.12 Volosinésrévaioktóber24-énaprágai
németkövetségetisfelkeresték,sanémetdiplomáciasegítségétkértékbródynakés
Fenciknekakormánybóltörténőeltávolításaésazukranofilirányzathatalomrasegíté-
seérdekében.(Tilkovszky1967,147.p.;zseliczky1998,40.p.)

bródyeltávolításamegfeleltaKárpátaljaMagyarországhozcsatolásátésaközös
magyar–lengyelhatárt1938őszénméghatározottanelutasító,abban–nemalaptala-
nul–németelleneskezdeményezést látónémetországérdekeinek is.berlincéljaaz
volt, hogy az autonóm Kárpátalja a harmadik birodalomnak ekkorra már teljesen
kiszolgáltatottcsehszlovákállamrészemaradjon,samintaztegyoktóber7-inémet
külügyminisztériumifeljegyzésismegfogalmazta,esetlegegynémetbefolyásalattálló
majdani nagy-ukrajna kiindulási pontja lehessen. (ádám 1968, 305. p.; schvarc–
holák–schriffl2008,72–78.p.)Azukranofilruszinpolitikusokatanémetdiplomácia
eztkövetően1939márciusáigabbanameggyőződésbenringatta,hogyKárpátaljának
az „ukrán Piemont” szerepét szánja a különböző országok közöttmegosztott ukrán
területekegyesítésében.A„kárpátukránadu”azonbanberlinszámárajórésztcsupán

9 l. pl. Budapesti Hírlap, 1938. október 26. 386 ruszin község távirata hitlerhez és
Mussolinihoz,2.p.;Kis Újság,1938.október26.ruszinközségektávirataMussolinihezés
hitlerhez,1.p.

10 nAČr,PMr,4143.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanév úterýdne25.října1938
o1hod.odpoledne.

11 Нова Свобода,1938.október22.Манифест,1.p.
12 Нова Свобода,1938.október27.Українська Центр.Народная Рада проти плебісциту за

конфедерацією,1.p.
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aztacéltszolgálta,hogynyomástgyakorolhassonáltalacsehszlovákiára,valaminta
KárpátaljávalszomszédosMagyarországra,lengyelországraésromániára.

bródyeltávolításáraamagyartitkosszolgálattalfenntartottkapcsolatáthasználták
fel,amirenemekkorderültfény,régótaismertvolt,dejóalkalmatszolgáltatottanép-
szavazástkövetelőpolitikusfélreállítására.Prágaoktóber26-ánleváltottaőtminiszter-
elnökitisztségéről,megfosztottaképviselőimentelmijogától,shazaárulásésaköztár-
saságvédelmérőlszólótörvénymegsértésénekvádjávalvizsgálatifogságbahelyezte.
utódáváacsehszlovákkormányelőszörahozzáhasonlóanaruszofilirányzatotképvi-
selőPetrozsidovszkijtszánta,aprágainémetkövetség ideiglenesügyvivőjénekköz-
benjárásáraazonbanvégülazukranofilirányzatvezéralakja,aberlinszámáraelfogad-
hatóbb Avgusztin Volosin kapott kormányfői megbízást. Prága a német „ajánlást”
abban a reményben teljesítette, hogy elnyeri ezáltal németország támogatását a
csehszlovák–magyar határkérdést rendezni hivatott döntőbírói tanácskozás során.
(suško1973,177.p.)

Volosinháromfőskormányábanaruszofilirányzatképviselőinektöbbségemárnem
kapotthelyet.Azegyetlen–ideiglenes–kivételtEdmundbacsinszkijjelentette,akia
kormány december 1-jei átalakításáig maradt tagja a kabinetnek. Kimaradt, illetve
távozott a kormányból Pjescsak államtitkár és Fencik meghatalmazott miniszter is.
utóbbiazungvári lengyelkonzulátusramenekülvekerülteela letartóztatást,majda
bécsidöntésutánMagyarországratávozott.

Az új kormány az előzőtől gyökeresen eltérő politikai irányvonalat követett.
hozzálátott Kárpátalja ukránosításához, s németországra támaszkodva és annak
támogatását élvezve egy tekintélyelvű ukrán államiság kiépítéséhez. Mindeközben
nemelégedettmegpolitikaiellenfeleinekahatalombólvalókiszorításával,hanema
ruszofil,illetveruszinpolitikaiirányvonalteljesfelszámolására,shatalmimonopóliuma
bebetonozásáratörekedett,amitkinevezéseutánnemegészegyhétenbelülsikeresen
megisvalósított.

Apolitikaipártokfelszámolása–szlovákiáhozésacsehországrészekhezhasonló-
an–akommunistapártbetiltásávalkezdődött,amimároktóber24-énmegtörtént.13
négynappalkésőbb,október28-ánkerültsorazösszestöbbipárt,köztükazEgyesült
MagyarPárt(EMP)működésénekfelfüggesztésére.14 AsortaKözpontiorosznemzeti
Tanács,valamintazoroszésruszinirányultságúegyesületekéssajtótermékekoktóber
31-ibetiltásazárta,15 azegyetlenengedélyezettpolitikaiszervezetígy1938novembe-
réreazElsőukránKözpontinemzetiTanácsmaradt.Volosinrendszerénekfőtámaszát

13 Нова Свобода,1938.október27.Іна Підкарпатті комуністична партія розвязана,1.p.(A
kommunistapártotszlovákiábanoktóber9-én,acsehországrészekbenoktóber20-ántiltot-
tákbe.)

14 Нова Свобода,1938.október30.Всі політічні партії на Підкарпатті розвязані,2.p.
15 Kárpáti Magyar Hírlap,1938.november3.AVolosin-kormány feloszlattaaKözpontiorosz

nemzeti Tanácsot (A tilalom az orel tornászegyesületre, a Kurtyák Gárdára, a Fencik-féle
FeketeingeseknemzetiGárdájára,FencikNas Puty ésbródyRusszkaja Pravda címűnapilap-
jára,valamintazAFszRusszkij Vesztnik címűhetilapjáravonatkozott.)
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a dmitro Klimpus vezetésével november 9-én megalakult Kárpáti szics félkatonai
védelmiszervezet,azún.szicsGárdajelentette.16

Kárpátalja ukránosítását kívánták előmozdítani az első bécsi döntést követően
ungvárrólhusztraköltözőautonómkormányazonrendeleteiis,amelyekazukránnyel-
vet tettékmega terület államnyelvévéés iskoláinak tanítási nyelvévé, s kimondták,
hogya tartománynevénekvégleges rendezéséigaPodkarpatszkaruszmegnevezés
mellettaKarpatszkaukrajina,vagyisaKárpátiukrajnaishasználható.Anovember25-
énkeltállamnyelvrendeletéstanításinyelvetszabályozórendelet,17 valamintatarto-
mánymegnevezéséről szóló december 30-i rendelet18 alkotmányellenes döntés volt,
mivel ellentmondott a Kárpátalja autonómiájáról november 22-én elfogadott alkot-
mánytörvénynek,amelyatartományvéglegesnevének,hivataloséstanításinyelvének
amegállapítását amegválasztandó szojm hatáskörébe utalta. A prágai kormányzat
azonban, amely az idő előrehaladtával egyre kisebb befolyással rendelkezett
Kárpátalján,ekkormárnemvoltabbanahelyzetben,hogyazalkotmánybanfoglaltak-
nakérvénytszerezhessen.

2.Aválasztásokjogiszabályozásaéskiírása

Akárpátaljaipolitikaireprezentáció,amintaztmáraszlovákpártokzsolnaiértekezle-
tén,majdpedigaztkövetőungvárimemorandumábanismegfogalmazta,aszlováko-
kévalazonosalkotmánytörvénybengondolkozott.Miutánaszlovákautonómiatörvény
véglegesváltozatacsupán1938.november15-érekészültel,azaztmintánaktekintő
kárpátaljaitörvényjavaslatkidolgozásaiscsakekkorkerültterítékre.Akárpátaljaiauto-
nómiatörvénymegszövegezése Julian révai nevéhez fűződik, akit a prágai kormány
november16-ánbízottmegazalkotmánytörvénytervezeténekkidolgozásával.19

AzautonómiatörvényrévaiésJaromírnečascsehszociáldemokratanemzetgyűlési
képviselőáltal véglegesített javaslatátnovember17-én terjesztettékanemzetgyűlés
képviselőházaeléjóváhagyásra.Azösszességében21képviselőáltalaláírt20 tervezet
valóbanaszlováktörvényjavaslatbólindultki,attólazonbannéhánypontbankülönbö-
zött.AszojmmegválasztásátésösszehívásáttárgyalóV.cikkelyehárompontbantért
elaszlovákszabályozástól.Aszlovákjogszabálytóleltérően,amelykimondta,hogya
szlovákországgyűléstatörvénykihirdetésétőlszámítottkéthónaponbelülkellmegvá-

16 AszicsGárdáral.Pahirja2014,117–154.p.
17 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1938.december6.РіквиданняI.,

число3.,22–23.p.
18 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1938.december31.РіквиданняI.,

число6.,39.p.
19 nAČr,PMr,4144.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanédne16.listopadu1938o

16hod.odpoledne.
20 Figyelemreméltó,hogyrévainkívülegyetlenkárpátaljai,illetveruszintörvényhozósemadta

nevétatervezethez.Azaláírók–acsehszlováknéppártibohumilstašekkivételével–vala-
mennyiencsehvagyszlováknemzetiségűszociáldemokrataképviselőkvoltak.
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lasztani,aszojmmegválasztásáratizennyolchónaposhatáridőtállapítottmeg.Aman-
dátumokszámátnemaleadottszavazatok,hanema„népcsoportok”tagjainakszámá-
tóltettefüggővéazzal,hogymindenegyesnépcsoport20.000tagjáraegymandátum
esik.Végülpedig,mivelatartományújszékhelyérőlungvárMagyarországhozcsatolá-
sátkövetőenmégnemszületettdöntés,azautonómkormányrabízta,hogykijelöljea
szojmelsőülésénekhelyszínét.21

Azalkotmánytörvénytervezete–aszlováktervezethezhasonlóan–aképviselőház
kezdeményezőésalkotmányjogibizottságaelékerültmegvitatásra.Amígazelőbbinem
fűzötthozzákülönösebbészrevételt,addigazalkotmányjogibizottságnovember18-i
ülésénhosszasvitabontakozottkiajavaslatnakatartománymegnevezését,valamint
hivatalos nyelvét és az iskolák tanítási nyelvét szabályozó kitételeiről. A révai által
kidolgozotttörvényjavaslatugyanisaKárpátiukrajnakéntmegnevezetttartományhiva-
taloséstanításinyelvekéntazukrántjelöltemeg.Aképviselőházépületébenugyanak-
kor ruszofil elkötelezettségű kárpátaljai diákok jelentek meg, akik az alkotmányjogi
bizottságülésévelegyidőbenazépületfolyosóinnemtetszésüknekadtakhangotatar-
tománytervezettújmegnevezésévelkapcsolatban.22 demonstrációjukösszefüggöttaz
oroszirányzatújbóliaktivizálódásával.Anovember14-énújjászervezettKözpontiorosz
nemzeti Tanács az autonómiatörvényről folytatott tárgyalások napjaiban– a kárpát-
oroszdiákokszövetségévelegyütt–többmemorandumotintézettaközpontikormány-
hoz,küldöttségepedigszemélyesenismegjelentPrágában,hogyelérjeVolosinkormá-
nyánakmenesztésétésEdmundbacsinszkijjalazélenegyújautonómkormánykine-
vezését.(Магочий 1994,146.p.;Pop2005,373–374.p.)

Az alkotmányjogi bizottság a törvényjavaslat vitatott kitételeit végül – az Első
KözpontiukránnemzetiTanácstiltakozótávirataellenére23 –úgymódosította,hogya
tartományvéglegesnevének,valaminthivataloséstanításinyelvénekmeghatározását
aválasztásokutánösszeülőszojmhatáskörébeutalta.APodkarpatszkaruszhivatalos
névmeghagyásamellettilegfőbbérvazvolt,hogyanemzetközidokumentumokbanés
csehszlovákiaalkotmányábanisezamegnevezésszerepelt.Aszojmmegválasztásával
kapcsolatbanegyetlenmódosításkerültaszövegbe,amelyaválasztásokmegtartására
megállapítotthatáridőtatörvénykihirdetésétőlszámítotttizennyolchónaprólöthónap-
racsökkentette.24

21 Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Praha (cseh Köztársaság
ParlamentjeKépviselőházánaklevéltára,atovábbiakbanAPs),národníshromážděníČsr–
Poslaneckásněmovna–IV.volebníobdobí,sněmovnítiskč.1434.návrhposlanceJuliane
révayenavydáníústavníhozákonao autonomiiKarpatskéukrajiny.

22 Národní listy,1938.november19.Parlamentjednáo autonomiislovenskaa Podkarpatské
rusi,1.p.;Lidové noviny,1938.november19.Ústavnía zmocňovacízákon,2.p.

23 AtáviratotközliНова Свобода,1938.november22.Телеграма Української Народної Ради
до Праги,1.p.;vö.Делеган–Вискварко 2009, 70.p.

24 APs,národníshromážděníČsr–Poslaneckásněmovna–IV.volebníobdobí,sněmovnítisk
č.1434,zprávaústavně-právníhovýboruo návrhuposl.révayenavydáníústavníhozákona
o autonomiiKarpatskéukrajiny.
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Anemzetgyűlésképviselőháza ilyenelőzményeketkövetően1938.november19-
én,szombatondéli12órakorültössze,hogy–aszlovákautonómiatörvénnyelegyütt
–megtárgyalja és jóváhagyja a Kárpátalja autonómiájáról kidolgozott alkotmánytör-
vény-javaslatot.Azeljárásegyikkuriózumátazszolgáltatta,hogyazukranofilrévaiáltal
kidolgozottjogszabálytazalkotmányjogibizottságnevébenaruszofilirányzathoztarto-
zóPavloKosszejorosznyelventerjesztetteelőésindokolta.Miutánaképviselőházsza-
vazattöbbséggelúgyhatározott,hogyvitátsemaszlovák,semakárpátaljaiautonómia-
javaslatrólnemfolytat,hanemazonnalhozzálátaszavazáshoz,ajogszabálytelsőolva-
satban147szavazattal23ellenében,másodikolvasatbanpedig146szavazattal23
ellenébenszavaztákmegaképviselők.25 Atörvényjavaslatellenmindkétolvasatbana
kommunistapárt21képviselője,valamintkétcsehtörvényhozószavazott.26 utóbbiak
ígytiltakoztakazellen,hogyaképviselőketmegfosztottákattólajoguktól,hogyakét
alkotmánytörvényrőlésáltalábanapolitikaihelyzetrőlvéleménytnyilváníthassanak.

Az alkotmánytörvény-javaslat a nemzetgyűlés képviselőházából a szenátus elé
került,amelyaztnovember22-énugyancsakvitanélkülhagyta jóvá.Azülésenrészt
vevő93szenátorbólelsőésmásodikolvasatbanegyaránt79-enszavaztakatörvény-
javaslatmellett.Ellenszavazat,akárcsakaszlovákautonómiatörvényesetében,ezúttal
nemvolt,mivelakommunistaszenátorokaszavazáselőttelhagytákazüléstermet.27

Azalkotmánytörvényszerintaválasztásokatatörvénykihirdetésétől,azazdecem-
ber16-átólszámítottöthónaponbelül,vagyis1939.májusközepéigkellettmegtarta-
ni.28 1939.januárelsőfelébenmárvalószínűsítenilehetett,hogyaválasztásokatleg-
későbbfebruárközepénmegtartják,aválasztásokmeglepetésszerűkiírása,különösen
pedigakiírásmódjamégisváratlanulértemindaközvéleményt,mindpedigaválasz-
tásirészvétellelszámolóellenzékiköröketésakárpátaljainemzetiségeket.Aválasztá-
sokkiírásánaknyilvánosságrahozatalautánugyanacsehsajtómégannakareményé-
nekadotthangot,hogyakárpátaljaiválasztások–aszlovákiaivalellentétben–több-
pártiak lesznek,29 reményeiben azonban csalódnia kellett. A kárpátukrán kormány a
választások kiírásának meglehetősen hosszú idejű eltitkolásával, a politikai pártok
ezzelegyidejűfeloszlatásával,azellenzéki jelölőlistákleadásánakmegnehezítésével,
végülpedigamindezekellenéreleadottlistákelutasításávalolyanhelyzetetteremtett,
hogyakormánypártonkívül senkimásnakne lehessenesélyea választásokon való
indulásra.

25 Těsnopisecká zpráva o 155. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky
Československé v Praze v sobotu dne 19. listopadu 1938,10–11.p.

26 A Venkov című prágai napilap szerint a törvényjavaslat ellen szavazó két cseh képviselő
ladislavrašínés Františekschwarz volt (Venkov,1938.november20.Ústavnídohodase
slovákyaPodkarpat.rusíhotova,1.p.).

27 Těsnopisecká zpráva o 123. schůzi senátu Národního shromáždění republiky
Československé v Praze v úterý dne 22. listopadu 1938,5–7.p.

28 Sbírka zákonů a nařízení státu československého.ročník1938,částka109.,1201.p.
29 l.pl.Národní politika,1939. január21.sněmovnívolbynaKarpatskéukrajiněbudou12.

února,1.p.;a szlovákországgyűlés1938.decemberimegválasztásáral.Popély2014.
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Azautonómkormánybelügyminisztériuma1939.január12-énkelthirdetményével
február12-éreírtakiaválasztásokatKárpátiukrajnaelsőszojmjába.30 Miutánajelö-
lőlistákatacsehszlovákválasztásitörvényértelmébenlegkésőbbaválasztásokelőtti
21.napon,azazjelenesetbenjanuár22-én,déli12óráigkellettbenyújtaniazországos
választásibizottságelnökének,azokleadásáraelméletilegtíznapálltvolnarendelke-
zésre. A választások kiírásánakhírét azonbanegy héten keresztül visszatartották, s
csupánajanuár19-éről20-áravirradóéjszakakiragasztottplakátokonhoztáknyilvá-
nosságra.31 Ahírnyilvánosságrahozatalánakanomáliáiközétartozottazis,hogyelőbb
(január20-án)számoltberólaaprágaivagyakárabudapestisajtó,mintakormánykö-
zeliNova Szvoboda címűhuszti napilap (január21-én).32 A huszti kormányUrjadovij
Visztnik címűhivataloslapjánakahirdetménytközzétevőjanuár18-iszámátszintén
csak január 20-án kezdték terjeszteni, a választásokon indulni szándékozóknak így
nemegészkétnapjukmaradtajelölőlistákösszeállítására,azazokataláíróválasztó-
polgárokaláírásainakhitelesíttetéséreésalistákleadására.

Aválasztásokkiírásaésakiírásnyilvánosságrahozatalaközöttiegyhetetazauto-
nómkormányzatráadásullehetségeskihívóinakfélreállításárahasználtafel.Ahuszti
belügyminisztériumjanuár16-án„aközrendésanyugalomfenntartására”,valamint
arrahivatkozva,hogy„tevékenységükaközbiztonságotfenyegeti”,feloszlattaazösszes
politikai pártot, amelyekműködését korábbanmár felfüggesztették. A pártfeloszlató
hirdetményt azUrjadovij Visztnik – nem véletlenül – csupán január 20-án, aNova
Szvoboda pedig ráadásul január 22-én, a jelölőlisták leadására kijelölt napon tette
közzé,33 gyakorlatilag lehetetlenné téveezzelbármilyenújpártbejegyeztetésénekés
választásirészvételénekazesélyét.

Volosinékidőközben–amárjóváhagyott,demégnemközzétettválasztásifeltéte-
lek ismeretében – hozzáláttak egy kormánypártmegszervezéséhez, s január 18-án
életre hívták az ukrán nemzeti Egységpártot (Українське національне обєднання,
uno),34 amelynekműködését január20-án természetesenazautonómkormánybel-
ügyminisztériumaisengedélyezte.AzerrőlszólóhirdetményazUrjadovij Visztnik január
21-i számamellett aNova Szvoboda január 22-i számában, a pártfeloszlató hirdet-

30 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1939. január18.Ріквидання II.,
число2.,7.p.;vö.Делеган–Вискварко 2009,127–128.p.

31 nAČr,Volebnísoud1920–1939 (Választásibíróság1920–1939;atovábbiakbanVs),25.
d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů prvního sněmu
Podkarpatskérusi.

32 Vö. pl. Lidové noviny, 1939. január 20. Volby na Podkarpatsku, 1. p.; Pester Lloyd
(Abendblatt),1939. január20.landtagswahlen inKarpathorußland,5.p.;Нова Свобода,
1939.január21.Вибори до сойму Карпатської України 12.II.1939,1.p.

33 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1939. január20.Ріквидання II.,
число3.,9.p.;Нова Свобода,1939.január22.Політичні партії К.Україні розпущені,1.p.

34 AjelenlegimagyarnyelvűszakirodalombanapártáltalábanukránnemzetiEgyesület,eset-
leg ukránnemzeti Egyesülés néven szerepel,mi azonban a korabelimagyar sajtóban és
levéltári iratokbanleggyakrabbanelőfordulóukránnemzetiEgységpártnévváltozatothasz-
náljuk.
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ménnyelegyidőbenlátottnapvilágot.35 Aválasztásokidejéreígyazunolettazegyetlen
engedélyezett,törvényesenműködőpárt,amelyelőttnyitvaálltazútaválasztásirész-
vételfelé.

Akárpátaljaiukránsajtóapártfeloszlatástbölcspolitikailépéskéntértékelte,mivel-
hogy„Kárpátiukrajnapolitikai rendszerenemférösszeapártokkal”. (Вегеш 2004,
224.p.)Acsehésaszlováklapokapártokfeloszlatásátésaválasztásokkiírásának
módját általában nem kommentálták, s nemminősítették a történteket a pozsonyi
magyarnapilapoksem.AzelsőbécsidöntésutánbudapestreköltözőPrágai Magyar
Hírlap utódlapja,aFelvidéki Magyar Hírlap ezzelszembenjanuár21-énkritikushang-
vételűírásbanszámoltbeaválasztásokkiírásánakmódjáról,ami„aszlovákkormány
módszereszerint,rajtaütésszerűen”történt,sarraisfelhívtaafigyelmet,hogyjelölőlis-
tátilyenrövididőalattcsakisakormánypárttudösszeállítani,amelyneknyilvántudo-
másavoltakormányzatiszándékról.36 hasonlóvéleménytfogalmazottmegaMagyar
Nemzet is,amely„Volosinelrendelteadiktatúrát”címűírásábanmutatottrá,hogya
pártfeloszlatáscéljanemmás,mintazellenzékiésakisebbségipártokválasztásirész-
vételénekamegakadályozása.37

Apártokfeloszlatásamindazonáltalnemcsakazellenzéketsújtotta,hanemkelle-
metlenhelyzetbehoztaazegészkárpátaljaipolitikaireprezentációt,köztükahatalom
birtokosait is. A pártfeloszlató hirdetmény megszövegezésekor ugyanis elkerülte a
figyelmüketazatény,hogyahatályoscseh-szlováktörvényekértelmébenafeloszlatott
pártoktörvényhozóielveszítikanemzetgyűlésimandátumukat.Ezpedignemcsakaz
ellenzékipolitikusokatérintette,hanemJulianrévaiminisztertis,akiaszociáldemok-
ratapárt nemzetgyűlési képviselője volt. Apártok feloszlatásával tehát ahuszti kor-
mányzatgyakorlatilagkizártaaprágaitörvényhozásbólazösszeskárpátaljaiszenátort
ésképviselőt,sajátminiszterétisbeleértve.

A pártfeloszlatás nemkívánatos következményeit a huszti belügyminisztérium a
pártfeloszlatóhirdetménymódosításávalpróbáltamegelkerülni.Február1-jénolykép-
penmódosítottaahirdetményt,hogyapártok feloszlatásanemvonatkozikazagrár-
pártra,aszociáldemokratapártra,anemzetiszocialistapártraésacsehszlováknép-
pártra,vagyisazokraapártokra,amelyekacsehországrészekbenegyrésztanemzeti
EgységPártjában,másrésztanemzetiMunkapártbanegyesültek.38

A feloszlatott pártok törvényhozóinak mandátumáról a prágai legfelsőbb
Közigazgatásibíróságmandátumtanácsavolthivatottdönteni.Amandátumtanácsot
azonbanapártfeloszlatóhirdetménymódosításamárnembefolyásoltadöntésemeg-
hozatalában. Február7-i ülésénmegsemmisítette az összes kárpátaljai törvényhozó

35 Урядовий Вістник Правительства Карпатської України (Підк. Руси).1939. január21.Рік
видання II., число 4., 11. p.; Нова Свобода, 1939. január 22. Наша єдина партія –
„Українське національне обєднання”,1.p.

36 Felvidéki Magyar Hírlap,1939.január21.Volosinpuccsszerűenkiírtaaválasztásokat,12.p.
37 Magyar Nemzet,1939.január24.Volosinelrendelteadiktatúrát,3.p.
38 Урядовий Вістник Правительства Карпатської України (Підк. Руси). 1939. február4.Рік

виданняII.,число6.,20.p.
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mandátumát,mégpedigjanuár20-tól,vagyisapártfeloszlatóhirdetményközzétételé-
neknapjátólvisszamenőleg.Mindezaztjelentette,hogyösszességében5kárpátaljai
nemzetgyűlési képviselő és3 szenátor veszítette elmandátumát. Amandátumuktól
megfosztottképviselőkAndrijbródy,sztepanFencik,PavloKosszej,Julianrévaiésa
cseh nemzetiségű Josef zajíc, a mandátumuktól megfosztott szenátorok Edmund
bacsinszkij,JulianFöldesiésamagyarhokkyKárolyvoltak.39

Atárgyalásnapjánelőbbrévaiminiszter,majdVolosinkormányfőistávirattalfor-
dult a mandátumtanácshoz, amelyben a pártfeloszlatási hirdetmény módosítására
hivatkozvameggyőződésüketfejeztékkirévaimandátumánaktovábbiérvényességé-
velkapcsolatban.Amandátumtanácsazonbanarraazálláspontrahelyezkedett,hogy
ahirdetményutólagosmódosításasemmitsemváltoztatamandátumokelvesztésén,
mivel az a pártfeloszlató hirdetmény közzétételének napján automatikusanmegtör-
tént.40 Amandátumtanácsdöntése tehátnemcsaka letartóztatásban levőbródyt, a
még 1938 őszénMagyarországra távozott és decemberben amagyar országgyűlés
képviselőházánaktagjávákinevezettFenciketésFöldesit,valamintaVolosin-kormány
többi politikai ellenfelét érintette, hanema huszti kormánymásodik emberét, révai
minisztertis.

A legfelsőbbKözigazgatási bíróságmandátumtanácsának döntése súlyos követ-
kezményekkeljártmindKárpátaljára,mindpedigahusztikormányzatranézve.Atarto-
mányegyrészt teljesegészébenképviseletnélkülmaradtaprágainemzetgyűlésben,
annakkövetkeztébenpedig,hogyahatályoscseh-szlováktörvényekértelmébenafel-
oszlatott pártok törvényhozói háromévreelveszítik aktív éspasszív választójogukat,
kérdésessé vált révaiminisztermegválaszthatósága is a kárpátaljai szojmválasztás
során.41

3.Azellenzékválasztásirészvételénekmeghiúsítása

nohaazautonómkormányapártokatfeloszlatta,smindentmegtettazellenzékijelölő-
listákbenyújtásnaklehetetlennétételeérdekében,ahusztiországosválasztásibizott-
sághozösszességébenmégisháromjelölőlistaérkezett.Azelsőakormánypártlistája,
hivatalosmegnevezéseszerintaz„ukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicsopor-
toklistája”voltVolosinkormányfővelésrévaiminiszterrelazélen.Ezenalistánkapott
helyetakárpátaljaicsehek,anémetekésarománokegy-egyképviselőjelöltjeis.

Amásikkettőazorosz-ruszinirányzatúellenzékipolitikusokjelölőlistájavolt,akika
pártokfeloszlatásakövetkeztében„Kárpátaljairuszinok”néven,valamintaKárpátaljai

39 Esti Újság,1939.február9.Megfosztottákmandátumuktólakárpátaljaiképviselőketéssze-
nátorokat,2.p.(bródyazAFsz,FencikazAutonómorosznemzetiPárt,Kosszejazagrárpárt,
révaiészajícaszociáldemokratapártképviselője,bacsinszkijazagrárpárt,FöldesiazAFsz,
hokkyazEMPszenátoravolt.)

40 Lidové noviny,1939.február8.Podkarpatskobezmandátů,2.p.
41 Apártfeloszlatástkövetőjogilépésekrel.ahusztikormányprágaiképviseletétvezetőVincent

shandorvisszaemlékezését:shandor1997,140–142.p.
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ruszinokEgyesületenevébenadtáklelistáikat.A„Kárpátaljairuszinok”névenbenyúj-
tottlistaelsőkéthelyétPavloKosszejnemzetgyűlésiképviselőésMihajloVaszilenko,
azellenzékilistakezdeményezőjefoglaltael,hatodikhelyénEdmundbacsinszkijsze-
nátor, az autonóm kormány volt belügyminisztere, tizedik helyén pedig Avgusztin
stefan,ruszkaKrajnaegykorikormányzója,majdnépbiztosaszerepelt.42 AKárpátaljai
ruszinokEgyesületenevébenleadottlistavezetőjeEmilijanValnyickijszolyvaiügyvéd,
a Kárpátorosz Jogászok szövetségének titkára volt. A két ellenzéki lista a leadásuk
körülibonyodalmakszültekényszerhelyzetbőladódott,sezeredményezteaztis,hogy
többképviselőjelöltet,ajelöltekegynegyedétmindkétlistárafelvették.Ilyenvoltpéldá-
ulPavelcibere,aKözpontiorosznemzetiTanácstitkára,akia„Kárpátaljairuszinok”
jelölőlistájána13.,aKárpátaljairuszinokEgyesületéneklistájána12.helyenszere-
pelt,vagyVaszilijVelicsko,husztegykoripolgármestere,akiazelőbbilistána23.,az
utóbbina27.helyetfoglaltael.43

Ahatalomazellenzékilista,illetvelistákleadásátésazellenzékválasztásirészvé-
telétigyekezettmindenáron,akárerőszakosúton,törvényteleneszközökkelismeghiú-
sítani.Azellenzékalistabenyújtásáhozszükségesaláírásokateredendőenszolyvánés
környékéngyűjtötteössze.Azaláírásokat január20-ánszinténszolyván,ahelyiköz-
jegyzőnél kívánták hitelesíttetni, a közjegyző elé terjesztett listát azonban a járási
választásibizottságelnökeelkobozta.Miutánazeltulajdonítottlistátmásnapsemszol-
gáltatták vissza, az ellenzék a „Kárpátaljai ruszinok” nevében egy új listát állított
össze, amelyhez az aláírásokat már nem szolyván, hanem a lengyel határon fekvő
Alsóvereckén gyűjtötték és ugyanott hitelesíttették január 21-én. Időközben a
KárpátaljairuszinokEgyesületenevében,ahusztmelletti Iza lakosainakaláírásával
összeálltegymásik–akorabelisajtóáltalizaiortodoxhívőklistájánaknevezett–ellen-
zékilistais,amelyetazonbancsupánjanuár22-én11óra47perckor,tehátaleadási
határidőlejártaelőtt13perccelsikerülthitelesíttetni.

Azellenzékilistákösszeállításátésleadásátahusztikormányzategyebekközötta
listákaláíróinakésalistákonszereplőképviselőjelöltekőrizetbevételével ismegpró-
báltamegakadályozni.őrizetbevettéktöbbekközöttAvgusztinstefant,PavelFedort,a
KözpontiorosznemzetiTanácsvezetőségi tagját,Mihailbukovicsveléteipolgármes-
tert,Georgijbatorijkovácsrétiorvost,valamintGeorgijsztankanyinyecésdmitrijbilkov
ortodox lelkészeket. Az őrizetbe vett képviselőjelöltek közé tartozott a „Kárpátaljai
ruszinok”listájánakvezetője,PavloKosszejis,akitaszicsGárda–képviselőimentel-

42 nemazonosazuno listájánszereplőésképviselőimandátumotszerző,majdminiszterré
kinevezettAvgusztinstefannal.

43 nA Čr, Vs, 25. d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů
prvníhosněmuPodkarpatskérusi. (Akárpátukránemigránsmemoárirodalomegy további
jelölőlistárólismegemlékezik,amelynekazonbansemakorabelisajtóban,semaválasztási
bizottságirataiközöttnincsnyoma.Azukránnőkszervezetének–későbbvisszavont–jelö-
lőlistájárólvanszó,amelyetállítólagazértnyújtottakbe,mivelakormánylistánegyetlennő
semszerepelt.Vö.Росоха 1949,30–31.p.;Стерчо 1965,124.p.)
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mi jogát ismegsértve – házi őrizetben tartottmindaddig, amíg le nem telt a listák
benyújtásáramegállapítotthatáridő.44

Miutánazellenzékilistákatmindezekellenéresikerültösszeállítaniéshitelesíttetni,
ahusztiországosválasztásibizottságvoltaz,amelyakadályokatgördítettazelfogadá-
sukelé.Aválasztásibizottságazunojanuár22-én11óra30perckorbenyújtottjelö-
lőlistájáttermészetesenelfogadta,mindösszeaztakötelezettségetróttaapártra,hogy
háromnaponbelül,azazjanuár25-igpótoljaahiányzó6.500koronásválasztásikau-
ciót.A„Kárpátaljairuszinok”11óra50perckorleadottlistájávalszembenaszintén
hiányzó választási kauciómellett már számos további kifogást emelt, s alaki hibák
miattkiegészítéscéljábólvisszaadtaazzal,hogyjanuár25-éndéli12óráigpótoljáka
hiányosságait.Abizottságegyebekközöttaztkifogásolta,hogyhiányziktöbbképvise-
lőjelöltnyilatkozataarról,miszerintelfogadjaajelölést,ajelölőlistátegynemengedé-
lyeztetettpolitikaitömörülésnevébennyújtottákbe,valaminthogyalistamegbízottja-
kéntmegnevezettMilošdrbalhusztiügyvédegymásiklista–azunolistájának–jelölt-
je.Aharmadiklistát,aKárpátaljairuszinokEgyesületenevébenleadottlistátaválasz-
tási bizottság azonnal elutasította,mivelhogy benyújtására 12 óra 4 perckor, vagyis
négyperccelaleadásihatáridőletelteutánkerültsor.45

A„Kárpátaljairuszinok”jelölőlistájánakkálváriájamindezzelazonbanmégkoránt-
semértvéget.AmikorAlekszandrhrabar,alistaegyikképviselőjelöltje,egybenalista
újmegbízottjaakijavítottlistátésa6.500koronaválasztásikauciótjanuár25-én10
óra15perckorazországosválasztásibizottságnakhelyetadóhusztikormányhivatal
épületébenbeakartanyújtani,azépületetőrzőszics-gárdistákésarendőrségközösen
akadályoztamegannakleadásában.Aválasztásibizottságelnökére,PetroKalinyukra
várakozóhrabartelőbbagárdistáktettlegesenbántalmazták,majdahelyszínreérkező
rendőrökjegyzőkönyvfelvételeürügyévelarendőrségrekísérték,miközbenaztsemtet-
téklehetővészámára,hogyanálalévőkauciótésajelölőlistátkéttársánakátadja.A
rendőrségenkihallgatták,felvettékajegyzőkönyvet,sotttartottákdéli12óráig.Alista
benyújtásáramegállapítotthatáridőlejártautánszabadontávozhatott,alistaésakau-
cióleadásáraazonbantermészetesenmárnemnyíltlehetősége.46

Aválasztásibizottságmindezekutánjanuár27-iülésénaztállapítottameg,hogya
választásitörvényelőírásaitcsupánazunoteljesítette,amelypótoltaahiányzóválasz-
tási kauciót, ezért csak az uno jelölőlistáját ismeri el érvényesnek. A „Kárpátaljai
ruszinok”jelölőlistájátugyanakkorazonacímen,hogyannakalakihiányosságaitésa

44 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr45/39;nAČr,Vs,26.d.,inv.č.1145,sign.V4/39,
stížnostdovolebdosněmuKarp.ukrajiny.

45 nA Čr, Vs, 25. d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů
prvníhosněmuPodkarpatskérusi.

46 nAČr,Vs,26.d.,inv.č.1144,sign.V3/39,stížnostdovolebdosněmuv Podk.rusi; inv.č.
1145,sign.V4/39,stížnostdovolebdosněmuKarp.ukrajiny;AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,
inv.č.923,Pr45/39;Magyarnemzetilevéltárországoslevéltára,budapest(atovábbiak-
ban:Mnlol),K63–72.cs.–1939–7.t.–7/42,873/1939.Akeletszlovenszkóiruszin
képviselőktiltakozásaakárpátaljaiválasztásokellen
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választásikauciótamegállapítotthatáridőignempótolták,aválasztásibizottságvisz-
szavontnak,egyúttalérvénytelenneknyilvánította.47

Azellenzékiruszinpolitikusokatörvényességetmegcsúfolóeljárásbatermészete-
sennemtörődtekbele,sbeadványoksorábantiltakoztakjelölőlistájukelutasításaésa
velükszembenalkalmazotterőszakellen.Petrozsidovszkijnemzetgyűlésiképviselő,
VaszilKaraman,aKözpontiorosznemzetiTanácselnökségi tagja,valamintEmilijan
ValnyickijésPavelcibereképviselőjelöltekmárjanuár24-énközöstáviratbantiltakoz-
takEmilháchaköztársaságielnöknélaválasztásokkiírásánakmódja,valamintajelö-
lőlistákösszeállításaésbenyújtásasoránelkövetettvisszaélésekmiatt.48 Aruszinlista
elutasításátkövetőenzsidovszkijésPjescsakképviselőkjanuár28-ánaköztársasági
elnök mellett Volosin miniszterelnökhöz is eljuttatták tiltakozásukat, amelyben a
választások elhalasztását, a jelölőlisták benyújtására pedig újabb határidő kiírását
követelték.49 hasonló távirattal fordultak február elején ciano olasz és ribbentrop
németkülügyminiszterhezis,akiktőlaztkérték,hogylépjenekközbeaprágaikormány-
nálajelölőlistabetiltásánakvisszavonásaérdekében.50 zsidovszkijésaKözpontiorosz
nemzetiTanácsfebruár2-iközösbeadványavégülismétaköztársaságielnökötkérte
akiírtválasztásokelhalasztásáraésújválasztásokkiírására.51

Abeadványokazonbansorraelintézetlenekmaradtak,csakúgy,mintKosszejkép-
viselőpanasza,akiaprágainemzetgyűlésképviselőházánakelnökéhezintézetttávira-
tában tiltakozott a képviselői immunitását is sértő házi őrizetbe vétele ellen.52
Tiltakozásával január 25-én a prágai kormány is foglalkozott, azt azonban elintézte
azzal,hogyatörténtekkivizsgálásátakárpátaljaiminiszterekrebízta–azokra,akika
legérdekeltebbekvoltakazellenzékválasztásirészvételénekmeghiúsításában.53

4.Azunojelölőlistája

Azegyetlenelfogadottjelölőlista,az„ukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicso-
portoklistájának”összetételétaválasztásibizottságjanuár27-iülésétkövetőenhoz-

47 nAČr,Vs,25.d., inv.č.1143,sign.V2/39;Протокол списаний дня 27.січня 1939р.в
канцелярії предсідника Краєвої виборчої комісії;Нова Свобода,1939.január29.Листа
кандидатів „Подкарпатських русинов”відкинена,2.p.

48 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr32/39.
49 Mnlol,K63–72.cs.–1939–7.t.–7/42,873/1939.Akeletszlovenszkóiruszinképvi-

selőktiltakozásaakárpátaljaiválasztásokellen.
50 Új Hírek, 1939. február 12. Az eperjesi ruszin nemzeti Tanács tiltakozott rómában és

berlinben,2.p.
51 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr45/39.
52 nAČr,Ministerstvospravedlnosti1918–1945 (IgazságügyiMinisztérium1918–1945;a

továbbiakban: Ms), 1223. d., inv. č. 771, sign. VI/19, č. 6414/1939. zprávy stát.
zastupitelstvív chustuo poměrechnaPodk.rusi.

53 nAČr,PMr,4146.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanévestředudne25.ledna
1939o5hod.odpoledne.
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táknyilvánosságra. A listanemcsakahusztiNova Szvobodában jelentmeg, hanem
közzétettevagyismertettealegtöbbcsehésszlováknapilapis.54 Aválasztásieljárást
számos bírálattal illető és ellenszenvvel szemlélő magyarországi sajtó ugyanakkor
mélyenhallgatottróla,ígyalistaamagyarlapokközül–közelegyhónappalaválasz-
tásokatkövetően–egyedülazungváriKárpáti Magyar Hírlapbanlátottnapvilágot.55

AzukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicsoportokjelölőlistájánakösszeté-
teleakövetkezővolt:56

dr.AvgusztinVolosin,Kárpátiukrajnakormányánakelnöke,huszt
Julijrévai,Kárpátiukrajnaminisztere,huszt
dr.Mihajlobrascsajko,közjegyző,huszt
dr.Julijbrascsajko,ügyvéd,huszt
Ivanhriha,földműves,Felsőverecke
Adalbertdovbak,lelkész,Iszka
dr.Mikoladolinaj,orvos,huszt
dr.Milošdrbal,ügyvéd,huszt
Avgusztindutka,bíró,huszt
IvanIhnatko,földműves,bilke
dr.VolodimirKomarinszkij,ügyvéd,huszt
IvanKacsala,vasutas,Perecseny
VaszilKlempus,kereskedő,Kőrösmező
sztepanKlocsurak,hivatalnok,huszt
Vaszillacanics,tanító,nagyberezna
MikolaMandzjuk,tanító,nagyszőlős
MihajloMaruscsak,gazdálkodó,nagybocskó
leonyidromanyukmérnök,hivatalnok,huszt
GrigorieMoys,esperes,Tiszafejéregyház
dmitronyimcsuk,igazgató,huszt
AntonErnstoldofredimérnök,államtitkár-helyettes,huszt
JurijPazuhanics,tanfelügyelő,huszt
IvanPerevuznik,földműves,szerednye
PetroPopovics,földműves,nagylucska
Fegyirrévai,nyomdaigazgató,huszt
dr.Mikolarizdorfer,orvos,szolyva

54 Vö. Нова Свобода, 1939. január 29. Листа кандидатів Українського Національного
Обєднання інародностевих груп,1.p.;Národní listy,1939. január29.Kdokandidujedo
sněmuKarpatskéukrajiny,2.p.;Národní práce,1939.január30.32kandidátů„ukrajinské
národníjednoty“,2.p.;Slovák,1939.január31.Vološinvediejednotnúkandidátkudoukra-
jinskéhosnemu,2.p.;Slovenská pravda,1939.január31.Vološinvediekandidátkudoukra-
jinskéhosnemu,1.p.

55 Kárpáti Magyar Hírlap,1939.március8.Aruszinszkóiukránparlamentdíszesnévsora…,1.p.
56 Azukránnyelvűjelölőlistánacseh,arománésanémetjelöltneveésadataicseh,román,

illetvenémetnyelvenszerepeltek.
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dr.sztepanroszoha,hivatalnok,huszt
Jurijsztaninec,lelkész,Vajnág
Vaszilsobej,gazdálkodó,Irhóc
Avgusztinstefan,iskolaügyiminisztériumifőnök,huszt
KiriloFedeles,hitoktató,bilke
MihajloTulik,szerkesztő,huszt

Alistaösszeállításátszámosvitakísérte.Vitatárgyátképezteegyebekközöttaz,szá-
mításbavegyék-eajelöltekegykoripárthovatartozásátvagyinkábbakorporatívelvek-
nekmegfelelően,esetlegaszámításbajöhetőjelöltekérdemeinekfigyelembevételével
állítsák azt össze. Az uno vezetői abban sem tudtakmegegyezni, megengedhető-e
vagysem,hogyalistántestvérpárokszerepeljenek.Apártvezetésevégülúgyhatáro-
zott,hogyajelölőlistaösszeállításátVolosinkormányfőrebízza,akiJulianrévaisegít-
ségéveleliskészítetteazt.Azáltalukösszeállítottlistátazunovezetésévelmégjóvá
kellettvolnahagyatni,ettőlazonbanutólageltekintettek.(Росоха 1949,31–32.p.)

AjelölőlistaelsőkéthelyétVolosinkormányfőésrévaiminiszterfoglaltael,atöbbi
jelölt,néhánykivételtőleltekintve,azukránábécészerintisorrendbenkövetteegymást.
A listán végül két testvérpár is helyet kapott: a révai testvérek a lista 2. és 25., a
brascsajkotestvéreka3.és4.helyénszerepeltek.Aképviselőjelölteklistánelfoglalt
helyéneknemvoltkülönösebb jelentősége,a32 tagúszojm létszámaugyaniselőre
adottvolt,snemfüggötta listára leadottszavazatokszámától.Azugyancsak32fős
jelölőlistán29-enképviseltékazuno-t,1-1személypedigacseh,arománésanémet
kisebbséget. Az uno jelöltjei között, egykori párthovatartozásukat tekintve, Volosin
kereszténynéppártjánakésrévai szociáldemokratapártjánakaképviselői dominál-
tak,akikegyaránttízhelyetkaptakajelölőlistán.rajtukkívülhetenkerültekkiazagrár-
pártból,skettenképviseltékaz„ukránnacionalistaifjúságot”.(Магочий 1994,240.p.)

Amiazukránjelöltekvallásihovatartozásátilleti,aznemfeleltmegmaradéktalanula
kárpátaljairuszinságfelekezetimegoszlásának.Aruszinlakosságközelegynegyedétkite-
vőortodoxokatminimálisanhéthely illettevolnamega jelölőlistán,azuno29 jelöltje
közéazonbana24görögkatolikusmellettmindössze5ortodoxvallásút vettek fel.57 A
görögkatolikusdominanciáterősítetteazis,hogymiközbenalistánegyetlenortodoxlel-
készsemszerepelt,agörögkatolikuslelkészekszámáraöthelyetbiztosítottak.58

AlistánszereplőnemzetiségijelöltekMilošdrbalhuszticsehügyvéd,GrigorieMoys
tiszafejéregyháziromángörögkatolikusesperesésAntonErnstoldofredi,azautonóm
kormány német államtitkár-helyettese voltak. Az ő listára kerülésük pontos hátterét
nem ismerjük. Azt a választások kiírásáról tájékoztató cseh sajtóból tudjuk, hogy a
német jelöltnek a kormánylistán indulása ekkor már eldöntött tény volt, a csehek

57 AzortodoxvallásúképviselőjelöltekazunoalelnökitisztétisbetöltőMihajloTulik,valamint
Mihajlo Maruscsak, leonyid romanyuk, Petro Popovics és Vaszil sobej voltak. (Karpato-
ukrajinská svoboda,1939.február10.,Pravoslavníkandidáti,4.p.)

58 GörögkatolikuslelkészvoltmármagaalistavezetőVolosinkormányfőis.Alistatovábbigörög-
katolikuslelkészeiAdalbertdovbak,Jurijsztaninec,KiriloFedelesésarománGrigorieMoys
voltak.
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választási részvételénekmikéntjérőlpedigakárpátaljaicsehnemzetiTanács január
20-ivezetőségiülésehatározott.Azüléstacsehsajtóúgytálalta,hogyazacsehjelö-
lőlistaösszeállításánakcéljávalülössze,59 annakdöntéseazonbanaválasztásifeltéte-
lekismeretébennemlehetettegyéb,mintafelajánlotthelyelfogadásaakormánylis-
tán.Ajelölőlistanyilvánosságrahozatalaelőttegyescsehlapokkétcsehjelöltrőliscik-
keztek60 – az állítólagosmásodik jelölt Klement Pavloušek, a csehnemzeti Tanács
elnökelettvolna–,alistánazonbanacsehekszámáraanémetekhezésarománokhoz
hasonlóanegyhelyetbiztosítottak.

5.Aválasztásikampány

Aválasztásikampány,csakúgy,mintaszlovákiaiországgyűlésiválasztásokatmegelőző
kampány,teljesegészébenatotalitáriusrendszerekbenbevetteljárásraemlékeztetett.
legálisankampányolnicsakisalistamellettlehetett,azesetlegesellenvéleménymeg-
fogalmazásátahatalomazonnaliretorziójakövette,amitöbbhelyüttalakosságésa
karhatalmierők,illetveaszicsGárdaközöttiösszetűzésekhezvezetett.

Akampányegyikjellemzőjeaválasztásoktulajdonképpeninépszavazásjellegének
hangsúlyozásavolt.AmintaztVolosinkormányfőjanuár22-én,aválasztásikampány
nyitányát jelentőhusztinagygyűlésenkijelentette:aválasztásössznemzetinépszava-
záslesz,amelymegmutatja,hogynépünktovábbraisszabad,önállóéletetakarélni,
nempedigMagyarországhoztartozni.61 hasonlóanfogalmazottaNova Szvoboda febru-
ár5-ivezércikkeis,amelyszerintaválasztásolyannépszavazáslesz,amelysorána
választókaválasztásokonvalórészvételükkelés„igen”szavazatukkalakárpátukrán
kormányt,Kárpátiukrajnaönállóságát,valamintacsehekkelésszlovákokkalalkotott
hármasföderációjátfogjákmegerősíteni.62

Azautonómkormányésazunovezetőségeegyarántfelhívásokbanszólítottafela
választókataválasztásokonvalóminélnagyobbarányúrészvételreésakormánylista
mellettidemonstrációsszavazásra.AzunoFegyirrévaipártelnökésAndrijVoronfőtit-
káráltaljegyzett,„ukránok!”címűfelhívásánakelsőszámúmondanivalójaannaknyo-
matékosításavolt,hogyaz„elsőukránszojm”megválasztásával„azegészvilágelőtt
ünnepélyesen kinyilvánítjuk népünk jogát az államisághoz”.63 A kormány „Kárpáti
ukrajnaminden polgárához” címzett felhívása ezzel szemben nem csak a többségi
választókhoz,hanemanemzetiségekhezisszólt.AVolosinkormányfőésJulianrévai
miniszteráltalaláírtfelhívásugyanakkorerőteljesenszembeállítottaa„Kárpátiukrajna

59 Pl.Národní práce, 1939. január 21. Česká kandidátka na Podkarpatské ukrajině, 1. p.;
Venkov,1939.január21.Češipřipravujíkandidátnílistinuprokarpatoukrajinskévolby,3.p.

60 Pl.Lidové noviny,1939. január23.Podkarpatskéstrany rozpuštěny,2.p.;Národní práce,
1939.január25.dvěkandidátnílistinynaKarpatskéukrajině,1.p.

61 Нова Свобода, 1939. január 24. Величне святкування 20. річници проголошення
Соборної України,1.p.

62 Нова Свобода,1939.február5.Народе,нехай буде воля Твоя…,1.p.
63 Нова Свобода,1939.február9.Українці!Українки!,1.p.
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építésében együttműködni szándékozó”, s a jelölőlistán felajánlott helyet elfogadó
„lojálisnemzetikisebbségeket”,vagyisacseheket,németeketésrománokatamagyar
kisebbséggel,amelynekavezetőivisszautasítottákarészvételtakormánylistán,ami
arróltanúskodik,hogy„államunkkalszembenellenségeskülföldierőkdolgoznak”.64

A hatalom a választási kampány során igyekezett a társadalomminden rétegét
megszólítani.ANova Szvoboda február5-iszámapéldáulanőkválasztásirészvételé-
nekfontosságátemelteki,február1-jeiés3-iszámapedigazortodoxvallásúakatigye-
kezett megnyerni a jelölőlista számára, cáfolva egyúttal azokat a híreszteléseket,
miszerintképviseletnélkülmaradnánakaszojmban.65 Azortodoxválasztókmegnyeré-
séreirányulótörekvésekazortodoxképviselőjelöltek,valamintazortodoxlelkészekés
hívőkképviselőinekfebruár6-ihusztiértekezletébencsúcsosodtakki,amelynekrészt-
vevőiközösfelhívásbanszólítottákfel„Kárpátiukrajnaortodoxnépét”azunojelölőlis-
tájamellettiszavazásra.66 Aválasztásokésaválasztásokutánösszeülőszojmnépsze-
rűsítését szolgáltaaza sajtóban többalkalommalközzétett hír is, amelyarról szólt,
hogyaszojmképviselőirendesfizetéshelyettcsupánazülésnapokraszólónapidíjat,
valamintútiköltség-térítéstfognakkapni.67

AszlovákiaiválasztásokmintájáraKárpátaljánisversenythirdettekafehérzászló-
ért,amelyetazaközségnyerhetettel,amelybenakormánylistamegszerezteaszava-
zatoklegalább98%-át.Azilyentelepülésekjogotszereztekarra,hogyaközépületekre
fehérzászlótfüggesszenekkiannakjeléül,hogy„érettekazállamiéletre”.Averseny-
felhívástnemcsakasajtóban,hanemválasztásiplakátokonisszéleskörbennépszerű-
sítették.68 Akampányrészétképeztékazokasajtóhírek is,miszerintegyesközségek
lakosságaelhatározta,hogyaválasztójoggalrendelkezőkavasárnapimiseutánegyütt
mennekaválasztóhelyiségekbe,hogyakormánylistanecsupán98%-os,hanem100%-
oseredménytérjenel.69

Az uno vezetősége és képviselőjelöltjei a választási kampány három hete alatt
rendkívülintenzívkampánytevékenységetfolytattak,snapontanagygyűlésektucatjain
találkoztaka választókkalKárpátalja szinte valamennyi településén.A választásokat
egyhéttelmegelőzővasárnapon,február5-éntöbbmintfélszázválasztásinagygyűlést
tartottak,amelyekenaválasztási listacsaknemvalamennyi jelöltjemegjelent. Julian
révaiminiszterpéldáulezenanaponhárom,azújdávidfalvai,aberegsárrétiésakaj-

64 Нова Свобода,1939.február8.До всіх громадян Карпатської України!,1.p.
65 Нова Свобода, 1939. február 5. Мій наказ, 7. p.; Нова Свобода, 1939. február 1. До

православного духовенства,3.p.;Нова Свобода,1939.február3.Православних ніхто не
переслідує,2.p.

66 Нова Свобода,1939.február8.Православний народе Карпатської України!,1.p.
67 Vö.pl.Нова Свобода,1939.január26. Ще про вибори до сойму Карпатської України,2.

p.;Нова Свобода,1939.január27. Посли нашого сойму не будуть мати платні,2.p.
68 nA Čr, ukrajinské museum v  Praze 1925–1948 (Prágai ukrán Múzeum 1925–1948; a

továbbiakban:uM),11.d.,inv.č.319,ukrajinskénárodnísjednoceníchust;vö.botlik2000,
222.p.

69 Pl.Нова Свобода,1939.február4.Котрі села будуть мати „білий прапор“?,2.p.
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danói,testvére,Fegyirrévaipedigaszolyvaiésaszentmiklósinagygyűlésenvettrészt.
A kampányból a nemzetiségi jelöltek is kivettéka részüket, akik közül a csehMiloš
drbal Técsőn és Aknaszlatinán, Anton Ernst oldofredi a németek által lakott
Felsőkerepecen,GrigorieMoyspediga román lakosságúAlsóapsánésFaluszlatinán
kampányolt.70 A kampány intenzitása a választások közeledtével tovább fokozódott.
AndrijVoronnak,azunofőtitkáránakaközléseszerintaválasztásokelőttiutolsónapra
nemkevesebb,mint64nagygyűlésvoltbetervezve.71

Aválasztásikampányterőteljesukránnemzetipropagandakísérte,amelynekaz50
milliósukránnemzetheztartozáshangsúlyozásamelletterőteljesmagyarelleneséleis
volt.Mindeznemcsakaválasztásibeszédekbenésasajtóbanérvényesült,hanema
nagyszámbanterjesztettröplapokonésplakátokonis.Egyszics-gárdistátsárkányölő
szentGyörgykéntábrázolóplakátpéldáulaz„ukrajnaazukránoké!” jelszóthirdette,
egymásikarraemlékeztetett,hogyhúszéveegyszermárkimondtákcsatlakozásukat
az50milliósukránnemzethez,egykövetkezőpediga„dicsőségukrajnának!”jelszóval
zárult. Amagyarellenes propaganda egyebek között amagyarországi rossz szociális
helyzettelésamagyarelnyomásveszélyével riogatott.Egy,amagyarországi ruszinok
nevébenterjesztettröplapakormánylistatámogatását,egyúttalaz„égőmagyarpokol-
ból” való felszabadításukat kérte a kárpátukránoktól. nem kímélte a propaganda a
magyarbarátruszinpolitikusokatsem,köztükAndrijbródytéssztepanFenciket,akiket
„magyarónokként”ésmagyarügynökökkéntjelenítettmeg.72

Aválasztásokelőttegyhéttelterjedtelasajtóbanazahír,hogyaszojmmegválasz-
tása során– a szlovákiai választásoktól eltérően–minden választóhelyiségben két
urnátállítanakfel:azegyikbeaz„igennel”,amásikbapediga„nemmel”szavazókdob-
hatjákszavazataikat, vagyisaválasztások lényegébennyíltak lesznek.73 A felröppent
híreketazonbanazunopropagandaosztályaazonnalcáfolta.Azunonyilatkozatasze-
rint,nohaegyesközségeklakosságavalóbannyíltszavazástkövetelt,vagyishogyasza-
vazólapotnyilvánosanésborítéknélküldobhassaazurnába,aválasztásokatörvényes
előírásokszerint fognakzajlani,smindenválasztóhelyiségbencsupánegyetlenurna
lesz,amelybeaválasztó„igen”szavazateseténaszavazólapottartalmazóborítékot,
„nem”szavazateseténüresborítékotdob.74

70 Нова Свобода,1939.február1.Публічні політичні збори відбудуться дня 5.лютого 1939,
4.p.

71 Нова Свобода,1939.február17.Здорова життєздатність українського народу перемогла,
3.p.

72 nAČr, uM,11.d.,inv.č.319,ukrajinskénárodnísjednoceníchust;Mnlol,K28–18.cs.
– 59. t. – 15.660/1939. hírek a kárpátukrajnai választásokról; 15.968/1939 bizalmas
jelentésakárpátukrajnaiválasztáséscsehszlovákcsapatelhelyezésektárgyában.(Aválasz-
tásokelőttipropagandáral.mégРосоха 1949,32–40.p.;Вегеш 2004,225–226.p.;botlik
2000,221–222.p.)

73 l. pl.Új Hírek, 1939. február7.Kárpátaljánanyilvánosságellenőrzésével tartjáka titkos
választást,5.p.;Národní práce (Večerník),1939.február6.dvěurny:„ano“a„ne“,1.p.

74 Národní práce, 1939. február 7. „bílý prapor” na Karpatské ukrajině, 2. p.;České slovo,
1939.február7.VolbynaKarpatskéukrajiněpřesněpodlezákona,2.p.
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6.Anemzetiségekésaválasztások

Akárpátaljainemzetiségekönállóválasztásirészvételétnemcsakajelölőlistákleadására
megállapítottrövidhatáridőhiúsítottameg,hanemazautonómiatörvényis,amelyaman-
dátumokszámátazegyes „népcsoportok” tagjainakszámától tette függővé,kimondva,
hogymindegyiknépcsoport20.000tagjáraegymandátumesik.nemvolttehátvitás,hogy
azennélalacsonyabblélekszámúkárpátaljaicsehek,románokésnémetekcsakisakor-
mánylistán juthatnak parlamenti mandátumhoz. A hatalom azonban a két legnagyobb
lélekszámúnemzetiség,azsidóságésamagyarságszámárasemtettelehetővéazönálló
választásirészvételt,amelyekpedigszámuknálfogvajoggaligényttarthattakvolnará,sőt
akétkisebbségmégakormánylistánsemképviseltettemagát.75

Aszámbelilegmeglehetősengyenge–azelőbécsidöntéselőttiscsupán13,2ezer,a
határváltozástkövetőenpedigmindössze8,7ezerfőtszámláló–,ugyanakkoraharmadik
birodalomtámogatásátélvezőkárpátaljainémetnépcsoport,jobbanmondvaannakberlin
általkijelöltvezetőianémetségvalóssúlyánáljóvalnagyobbbefolyássalrendelkeztek.A
nemzetiszocialistanémetországegyebekközöttahelyinémetkisebbségretámaszkodva
igyekezettnövelnikárpátaljaibefolyását,éléreezértmár1938őszénolyanszemélyeket
állított,akikbenbiztosítékátláttaottaniérdekeiérvényesülésének.

A prágai kormány által még 1938 szeptemberében betiltott Kárpáti német Párt
helyettazautonómkormányengedélyévelmárdecemberelejénmegalakultanémet
néptanács.éléreazonbannemazőslakoskárpátaljainémetekvalamelyreprezentán-
saállhatott,hanemaszudétanémetszármazásúFranzKarmasin,akianémetség(és
berlin)érdekeit–szlovákiáhozhasonlóan–ahusztikormánybanisállamtitkáriminő-
ségbenképviselte.MivelőjobbáraPozsonybantartózkodott,helyettesévéberlinutasí-
tásáraaszinténszudétanémetszármazásúmérnököt,aloketi(Elbogen)születésű,a
harmincasévekelejeótaszlovákiábanélő,sKárpátaljáracsupán1938őszénáttele-
pülőAntonErnstoldofreditnevezteki,akiKarmasintávollétébenakormányállamtit-
kár-helyettesekéntgyakorlatilagakárpátaljainémetségelsőszámúvezetőjelett.76

Anémet lakosságnak, kivételt kapvaapolitikaipártokat feloszlatókormányrendelet
hatályaalól,aválasztásokelőttlehetőségenyíltegynemzetiszocialistairányultságúpárt
létrehozására is. Amint azt a huszti belügyminisztérium1939. február 2-i rendelete ki-
mondta,anémetnemzetiségűlakosok,állampolgárságuktólfüggetlenül,nemzetiszocialis-
taalaponszerveződőpártbatömörülhetnekésszabadonhasználhatjákapártjelvényeket,

75 Aprágaiállamistatisztikaihivatalnakaz1930.évinépszámlálásadatainalapulószámításai
szerintazautonómKárpátaljaelsőbécsidöntésutániterületén544.759csehszlovákállam-
polgársággalrendelkezőlakosélt,akikközül413.481voltaruszin,65.828azsidó,25.894
amagyar,17.495a„csehszlovák”,8.715pediganémetnemzetiségűekszáma.Arománok
számátnemhoztáknyilvánosságra,mivelazonbanahatárváltozásazőlakóterületüketnem
érintette,számuknemsokkaltérhetettelaz1930-bankimutatott12.641-től(Seznam obcí
a  okresů republiky Česko-Slovenské, které byly připojeny k  Německu, Maďarsku a  Polsku
1938,6.p.).

76 Prager Tagblatt, 1938. december 4. deutscher Volksrat in Karpathorußland, 6. p.;
oldofredirel.balling1991,677.p.
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köztükahorogkeresztesjelképeketis.(Делеган–Вискварко 2009,151–152.p.;Vehes–
Tokar,2010,105.p.)Anémetbefolyástésazautonómkormánynémetbarátelkötelezett-
ségét erősítette a birodalmi kormány február 8-i határozata a huszti német konzulátus
megnyitásárólésazukrán–németTársaságugyanaznapilétrejötte.AszicsGárdahuszti
parancsnokságánaképületébenmegalakulttársaságelnökévéFegyirrévait,azunoelnö-
két,elsőelnökhelyettesévépedigoldofredinémetállamtitkár-helyettestválasztották.77

A jelölőlista 21. helyén szereplő oldofredi a választási kampányból is tevékenyen
kivettea részét,sa rendelkezéséreállóháromhétalatt igyekezettbejárniKárpátalja
összesnémetlaktatelepülését.AválasztástmegelőzőhétenráadásulKárpátaljáraérke-
zettKarmasinállamtitkáris,akiFegyirrévaivalkaröltveelőbbfebruár7-énazújtövisfal-
vai választási nagygyűlésen,majdmásnapazukrán–német Társaságalakulóülésén
tetthitetanémet–kárpátukránegyüttműködésmellett.78 Anémetnéptanácsaválasz-
tásokelőtt felhívással is fordultanémetnépcsoporthoz.A „németek,nemzetiszocia-
listák!”megszólítással kezdődő felhívás arra szólította fel a német választókat, hogy
mivelaz „ukrán”kormánybiztosítottaszámukraanemzetiszocialistavilágnézet, vala-
mintanémetnépésvezére,Adolfhitlermellettinyílthitvallásszabadságát,aválasztá-
sokonegységesen„igen”szavazatotadjanakle.(balling1991,672.p.)

Aválasztásokkiírásáraaprágaiésahusztikormányfeszültviszonyaközepettekerült
sor.Aközpontikormányzat1938októberébenmégabbanareménybenneveztekiVolosint
Kárpátaljaminiszterelnökévé,hogyezalépésaközösállamiságmegerősítésétfogjaszol-
gálni.Acsehhivatalnokokelbocsátása,acsehiskolákjelentősrészénekbezárásaésaz
autonómkormányegyreerősödőnémetbarátorientációjamiattPrágavégülmégishatáro-
zottlépésreszántaelmagát,s1939.január16-ánlevPrchalatábornokot,akárpátaljai
cseh-szlovákhaderőfőparancsnokátneveztekiakárpátukránkormányharmadikminisz-
terévé.Eztovábbnövelteakétfélközöttifeszültséget.Miutánazonbanazállamegységé-
nekmegőrzésébenérdekelt Prága, valamint a kárpátukránállamiságmegteremtésével
kísérletezőhusztaválasztásoksikerétőlegyarántaKárpátaljávalszembenimagyar (és
lengyel)aspirációkmegfékezésétremélte,sezenérdekazonosságukerősebbnekbizonyult
ellentéteiknél,aválasztásokkérdésébensikerültközösnevezőrejutniuk.

Volosinkormányfőjanuár20-ánfogadtaahuszticsehnemzetiTanácsküldöttségét,s
a kárpátaljai csehek számára felajánlott egy helyet a kormánylistán. A cseh nemzeti
Tanácsvezetőségeezekutánmégaznapahusztonélőcsehügyvédet,avárosegykoripol-
gármesterét,Milošdrbaltválasztottaképviselőjelöltté,akiajelölőlista8.helyétfoglalhatta
el.MivelaKárpátaljánélőcseheknematartományőslakosai,hanemahúszas–harmin-
cas években oda betelepülő hivatalnokok és állami tisztviselők voltak,drbal választási
kampánya jobbáraa járásiszékhelyekreésavárosi jellegű településekrekorlátozódott.
Első választási nagygyűléseiremeglehetősen későn, csupán egy héttel a választásokat
megelőzően, február5-énTécsőnésAknaszlatinánkerült sor,ahátralevőegyhétalatt
azonbanbejártaKárpátaljaösszesjárásiszékhelyét.Február8-ánpéldáulnagyszőlősön,

77 Нова Свобода,1939. február10.Німецкий консулят уХусті,1.p.;Нова Свобода,1939.
február11.Документ українсько–німецкого приятельства!,3.p.

78 Grenzbote, 1939. február 8. zusammenarbeit –Gebot der stunde, 1. p.;Нова Свобода,
1939.február10.Державний секретар Кармазин уКарпатській Україні,1.p.
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Ilosván,szentmiklósonésszolyvántalálkozottacsehválasztókkal,svalamennyihelyszí-
nenazunolistájamelletti„manifesztációs”szavazásrabíztattaőket.79

1. kép.Anémetnéptanácsválasztásifelhívása

79 Venkov,1939.február5.Předvolebníschůze,4.p.;Národní listy,1939.február10.Čechové
naPodkarpatskérusiprovládníkandidátku,2.p.
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ugyanerreszólítottafelacsehválasztókatacsehnemzetiTanácsésPrchalatábor-
nokközös választási felhívása is.APřehledy z Karpatské Ukrajiny címűcsehnyelvű
husztihetilapelső,február6-iszámánakcímoldalánközzétettésválasztásiplakátok
formájábanisterjesztettfelhíváspolitikaiérettségükreapellálvaarrakérteacseheket,
hogysérelmeiketfélretéveazunoésanemzetiségicsoportokközöslistájáraszavaz-
zanak.Mindenegyesellenszavazatugyanisaközösállamellenségeineksikerétjelenti,
az „igen” szavazatokugyanakkora közösállambaésannak jövőjébe vetett bizalom
bizonyítékailesznek–álltacsehnemzetiTanácsfelhívásában.80

Amintegy13.000főnyikárpátaljai románságabécsidöntéstmegelőzőenméga
tartomány legalacsonyabb lélekszámú nemzeti kisebbsége volt, száma azonban a
határváltozástkövetőenmármeghaladtaanémetekétésacsehekét,ígyakormánylis-
tán helyet kapó legnagyobb népcsoport lett. A románságot képviselő GrigorieMoys
tiszafejéregyházigörögkatolikusesperesalista19.helyérekapottbesorolást.Aválasz-
tásikampányszervesrészétképezte,egybenarománválasztókmegnyerésétcélozta
arománnemzetiTanácslétrehozása,amelynekalakulóüléséreaválasztásikampány
hajrájában,február7-énkerültsorAknaszlatinán.AzülésensztepanKlocsurak,akor-
mányfőtitkáraszemélyébenahusztikormányisképviseltettemagát.Klocsurakelőbb
felolvastaAvgusztinVolosinlevelét,amelybenakormányfőígéretettettarománkisebb-
ségkulturálisésszociálisigényeinekteljesítésére,majdakormánynevébenbejelentet-
tearománnemzetiszínekviselésénekésarománzászlóhasználatánakengedélyezé-
sét, amire válaszulAlexandruMarina,arománnemzeti Tanácselnökea románság
lojalitásárólbiztosítottaakárpátukránkormányt.81 Azeseménynekrendkívülnagyteret
szenteltahusztikormánylapis,amelyamellett,hogyterjedelmestudósításbanszámolt
beanemzeti tanácsmegalakulásáról, csaknemegészoldalasbeszélgetést közölt a
románképviselőjelölttel,sönállóhírkénthoztaaztazértesüléstis,miszerintazuno
jelölőlistájaszámíthatarománlakosságtámogatására.82

80 Přehledy z Karpatské Ukrajiny,1939.február6.Všichnidovoleb!, 1.p.;Mnlol,K28–18.
cs.–59.t.–15.660/1939.hírekakárpátukrajnaiválasztásokról(vö.botlik2000,221.p.).

81 Нова Свобода, 1939. február 10. Історичний день румунської національної групи в
Карпатській Україні,6.p.

82 Нова Свобода,1939.február10.Розмова зо.Григорієм Мойшем,кандидатом упосли до
сойму за румунську народню групу, 4. p.;Нова Свобода, 1939. február 10. Румуни за
українською кандидаткою,2.p.
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2. kép.AcsehnemzetiTanácsésPrchalatábornokközösválasztásifelhívása
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Azösszlakosság12%-átkitevőzsidóságatartománylegnagyobblélekszámúkisebbsé-
gevolt,parlamentimandátumhozjuttatásátazonbanszámításbasemvetteahatalom.
chaim Kugelnek, a zsidó Párt volt nemzetgyűlési képviselőjének vezetésével már
1938.december28-ánnépeszsidóküldöttséglátogatottVolosinminiszterelnökhöz,s
lojalitásárólbiztosítvaakormánytegyzsidóKözpontihivatallétrehozásánakengedé-
lyezését kérte a kormányfőtől.83 A harmadik birodalom támogatásában reménykedő
husztikormányzattudatábanvoltannak,hogyazsidóságigényeinekteljesítésévelés
esetlegesparlamentimandátumhozjuttatásávalnémetországjóindulatátkockáztatná,
ezértparlamentiképviseletétakinyilvánítottlojalitásellenéresemtettelehetővé.Akár-
pátaljaizsidóegyesületekaválasztásokelőtt–azesetlegesretorziókelkerüléseérde-
kében–mégisakormánylistatámogatásáraszólítottákfelazsidóválasztókat.84

Azsidósághozhasonlóannemkerültfelakormánylistáraamegközelítően6.000főt
számlálókárpátaljaiszlovákságegyetlenképviselőjesem.AMunkácsmellettiszlovák
lakosságúÚjklenócküldöttségeahusztikormányhivatalbantett1939.január31-iláto-
gatása során így is a szlovák kisebbség támogatásáról biztosította az autonóm kor-
mánytésakormánylistát.AküldöttségígéretetkapottegyszlováknemzetiTanácslét-
rehozásánaklehetőségéreis,85 arrólazonbannincstudomásunk,hogyezmegtörtént
volna.nemismertannakokasem,hogyaszlovákokmiértnemkaptakképviseleteta
kormánylistán,nemtartjukazonbankizártnak,hogyebbenalacsonylélekszámukmel-
lettszerepetjátszhatottaszlovákiaésKárpátaljaközöttihatárvita,valamintaszlová-
kiairuszinokönállóválasztásirészvételénekmegakadályozásaaszlovákországgyűlés
1938.decemberimegválasztásasorán.86

Felhasználtirodalom

levéltáriforrások
ArchivKancelářeprezidentarepubliky,Praha(KöztársaságiElnökiIrodalevéltára,Prága)

Kancelářprezidentarepubliky–Podkarpatskárus

ArchivPoslaneckésněmovnyParlamentuČeskérepubliky,Praha(csehKöztársaságParlamentje
Képviselőházánaklevéltára,Prága)
národníshromážděníČsr–Poslaneckásněmovna

Magyarnemzetilevéltárországoslevéltára,budapest
K28
K63

národníarchivČeskérepubliky,Praha(csehKöztársaságnemzetilevéltára,Prága)
Ministerstvospravedlnosti1918–1945

83 Нова Свобода, 1939. január 1. Делегація жидівських віроісповід. громад у премєра
Волошина,3.p.

84 Lidové noviny,1939.február10.Volebníagitacesevrcholí,2.p.
85 Lidové noviny,1939.február1.MinistrVološínnemocen,2.p.
86 Aszlovákiairuszinokválasztásirészvételénekkérdésérel.Popély2015.
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árPád PoPély
ThE ElEcTIon To ThE cArPATho-uKrAInIAn soIM In FEbruAry 1939(PArT I.)

The study analyses the elections to the carpatho-ukrainian soim in February
1939,mainly thedeclarationof elections, the campaign, theminority aspects,
and the resultsof theelections.AvgustynVoloshyn’spro-ukrainiangovernment
made the running of the other political forces in the elections impossible by
playingthegameofschedulingtheelections,bybanningpoliticalpartiesandby
rejectionoftheopposition’slistofcandidates.outofthe32candidatesonthe
list of the governing ukrainian national union (uno), there was one
representative of the German, czech and romanian minorities each.
representationoftheJews,thelargestminority,wasnotevenconsideredbythe
government, and the leaders of the hungarian minority not only failed to
participateonthelistofcandidatesbuttheyevenrequestedhungarianvotersto
reject it. All this was connected with the unfriendly relations of the carpatho-
ukrainian government and budapest, resp. the hungarian minority in
subcarpathia, as well as with hungary’s efforts to seize the territory of
subcarpathia.Theelectioncampaigndidnotdifferfromtheprocedureprovenin
the totalitarian regimes.According to theofficial results,92.4per centsof the
votersapprovedtheelectionlistoftheuno.Theminorities, includingtheJews,
whodidnotwant tobeaccusedfromopposingthecarpatho-ukrainianregime,
mostly also supported the check list.Most of the votes against were given by
hungarianvoters.
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